
קצגרמה-רמדשבתהלכות

ביןשמןשלבנרביןיפההאורבהשתאחוכדימצוהלשםשתדליקנהקידםמחירכת
:הואיפהומנהג"כהכרוךבנר

אפילולנרפתלהאותםעושיםאיןלנרגכיםפיטתןבגדינלאידהינו]לכמרטוטיןמן
מדליקים,הדקימל"פשתןלבגדיאבליפהדולקיםשאינםלפימחורכימליהם

.מחורכיםשאינןפ"אע(טחרשיםהםאפילו)בהם
"מצומצמותיאצבעות'גשהיאבגדבחתיכתלהדליקאכזרשבתבערבט"יוחלואם
טומאהקבלתלעניןעליהכליתורתלהדליקהשמתחילשקודםלפייותרולאפחותלא
לנרחמןממנההייצאריבשהדליקקידםלהדליקהשהתחילמיד,נגדשנקראתלש

שםשאין"טומאהמקבלתאינהאצבעות'מגשנפחתהשכיוןכלימתורתנתבטלה

אמורנולדוכלט"ביושנולדנולדיהנקראוזהוט"ביוכלישברנעשיתוהריעליהבגד
אחרלנרחוץממנההיוצארובלהדליקמתעכקשהואמהכ"א"טי"ביובולהשתמש
.]טי"ביובנולדשמשתמשבזהאיכזרעושההואלהדליקהשהתחיל

פתילותשגודליןכדרךקיפלהשלאשהיאכמותכךבנרכשמניחםאמוריםדבריםבמה
נתבטלהשכברלפיבהלהדליקמותרט"יומערבפתילהממנהוגדלקפלהאםאבל

:נולדכאןואיןט"יומערבטומאהלעניןבגדימתורת

שאיןכמוי]שבתנרמצותעיקרששםהשלחןעלחרכשלישןבנרלהדליקאיןכזז
:ש"ע,גי"תרע'מכישיתבארכמו"]בחנוכהבומדליקים

:סעיפים'טובוהנרתחתהנתניםשליםדיןרמה
שעהכלמטפטףהשמןשיהאכדיהנרפיעלשמןמלאמנוקבכליליחןאכורא

בנהוישלנרמחוברשאינוכיון]שבכלימהשמןיכתפקשמאגטה"הנרלתוך
מכתפקהיהלאמאםיותרקרובבנמןהנריכבהכןידישעלנמכבהמשוםאיכור
.הנרלתוךכולונוטףוהיהבלומיממנו
מכבהמשוםבנהואיןט"ביוהדולקשעוהשלנרלחתוךדמותר"להאומריםואף

.מקררא"מ,שםובגמראשתבמשנהעקיבא'רפג םצביארץיראה

.א,סיא"חהלכות'חקר,קי" .א"מרמג'.םכרלעילפד

."הםסיףא"נמהיבא,פה"ם.ל-רששייתפה פ

להגיעלאר"בשועזהמימן~
שםע"שויראה,נו'ד.

,ג"מתרלט"מלקמןיראה..ג"מ

רטיהסומן "רש.ב,נםתשנהא

.א"מע"ושומור,שתהאה"דשם' מיד.מנטפתשתהאה"דשםבכותנה'"ירששם%גב

.שםע"ושי 'סיא"קויראה,שםע"שי.שםרשיי.א,כבצה.בג

.ב"מקערה .ראד
.יז"מביצה]ב-פ~ ג"מתקד"מא"רמ,יהממתפקה"דא,כבביצה'תוסה שםלקמןיראה)

א"קווראה.(בק"סא"וליח"מ ,ס"הרמבדעתגםשכרהא"מק

אנישאין)9'עקנו'חיברשעיותיראה,י"מקמא"מעא .(כןם.ניהג

,א,מםרךאעב ,מקמץא-תעג

ילאה"דא,כס'בתוסהובא,א"הב"שתימפתאעד .ח"מיסוףא"פש-רא,בממרמומין

ב"חירוחםרביני ק"סע"שו.א,מז

,א,[מנאגמראעה ,ז"מלעא-מעז

,מקירלרודתהלותראהעז .ד"מע.א-מ,ב,מחגמראעת

מ"מוראה.א"הב"פככלים'הלם"רמבראהעט _יצענים

.א"ממשח"םלקמןראהמוקצהולעמןפ םכדלקמןפא

,ג".םתצה." תקם"מ,א".מתקא,ד"מימיףשח"מלקמןראהפב

.ג"מקיקפא"מט



רמהשבתהלכותקצר

ליכטותלושגורםפ"ואעכללאורו[מכהה](מכבה)אינוממנושחותרובשעההואיל
משוםבואיןכאןאףדבריהםולפי,ר"תקי'בסישיתבארכמוכלוםבכךאיןבמהרה
גמילתובשעתהנראוראתכללמכההשאינוכיוןשבכלימהשמןכשגומלמכבה
וימולימלך(א)שמאחוששיןמקוםמכללנרישימפמףבכלישמןעדייןנשארשהרי
וישנמילתובשעתהנראורמכההונמצאהכליבלאאוהכליעם"השמןכלמהנר
.הכללדברימכבהמשוםבנה
לושחברורביוןמותרה~הרי"'בחרםיתאובסיר'יפהחיבורלנרןהכליחיברואם

יבאלא..עצםמהנרכמו)'שנתאיסורמשיםממתהיאינריל]'אהרכלינעשה
:ממנולהסתפק

אחרוןקונמרם

למיחשליבאבנרדהא,ג"שצעלפי,"ד"ת7י'כיו"הטשכתבמההעתרתילאנרימלך(א)

שנאמאישיאמרמהנרגםלהתירשיטעהלומרואין.שבתאיכורמשוםמיניהדבדיל
כלללהניחהאכרזלמהאלא,ממנהלהכתפ7לושיתירואמרינןלאאנןדהאאינוזה,משפופרת

,מהנרלהכתפ7לעולםיבאלאשובכןשאכרויכיון,להכתפ7ויאכרובהנחהיתירו,הנרעל
הכלשיעבורלחוששישלגזירהגזירהלשארדמיולא.מיניהבדילשבתאיכורמשוםשהרי וצ,הכאכןשאיןמה,]דאורייתאלאיכוראויבא

.ע"
שפירשמשנהבלחםשםעיין)איכורמחמתמתצהמשוםאחרטעםשנתן)ה"פם"ברמבועיין
בפירוששכתבחמהבווחזר,דז"ת7יבכימןהמתיריןכדעתוהיינוכיבויכאןשייךדלא

שישרשולזריעהדהיינולאיכורשהריצםשאף,ב7ר7עשזרעןמחטיםשנאדמאיע"וצ.("המשנה
לאתלישהאיכורבהםאיןדעדייןשהשרישוקודםהכיאפילו,תלישהאיגורמשוםויאכרושם
חלדכברהכאדשאנילומרודוחך.יאכרלמהלנרעדייןירדשלאהשמןנמיוהכי,ןמ71צההוו
כלמקוםדמכל,מכבהמשוםיתחייבכולויטלנושאםכיבויאיכורמחמתכולועלמוקצהשם
הכאשכןוכל,ברירהיאפילואמרינןובדרבנן,עדייןמוקצהאיכורבו,אישנוטלומעטמעט

.ע"וצ,לברירהכללצ"דא
בדףכדאיתאביהמודהשמעוןרביואף"שבתנרלמצותשהוקצהכאןלומרשישאףוהנה

שאיןאותןאףהנרותככלקתניכתמא"'דמתניתין'לפ,כןלתרץ'ו"וטןל"רשרצולא,ט"מ

לימןא"במנכדמשמע,מצוהמחמתמוקצהבהואמרינןדלא]'שבתנרמצותבשבילמדלי7ין רע

:ז"כ7ד"ת7יולימןב"כאט"

."הם1"רי"].יוצרן.כעה"די-רש,שם.גמראי.ב"מקא"יבקוח"משםראה1 .ןאז
,שםע"ושיסיר.שםתיירא]יא.מ~~ .שם.משנהיבתקיר"מבמץהיבא,כה"מב"פבהוהשלמהשלם'ת ס

.שםע"שי.שם'"רשיג,שםש"הראעלשמיאיתפארתיראה.יק" ,שםע"הנטיל.שתמשנהט

אחצןנטרם,לקם.נ,צי
גםלהסתפקיבואשמאהואהאיסורשטעם,ו"מקא ,כק"סא"קוערה,סילקפןוראה)שמנרמהשמן

,(לגזירהמירההוהז"שלפי .מפניה"דב,מז'תוסראהב
,ב"היג הדולקשעוהשלנרלחתוךשמתירין,א"ברמג"מד

.בפניםכאןהובא.ט"ביו ,ד"תב"פה

גםוראה,שזרעןה"די"ורשא,פהיוחנןרכיו סיימן

.סיב'ש"

גםוראה.כ"הה"פט"יו'הלם"רמב,א,לח.ביצהז .,,סשצן,,סלקמן
לקמןגםוראה.ז"סקא"קורסג'סילעילב"ובח סכתקיד,סי,י"משח'סי

.ד" כאןהובאשתירוצו)כח'סיביצהשלמהשלביםט

.(בפניפ
בתחלתלעילהובאשתירוצו)וק"סתקיד'סיי ,(א"הקו

,ב,מטיא תקיד,סילקמןראה)עליושבירךנרותהיינויב

.(ו"מט



קצהרמהשבתהלכות

בשבילבתוכההפתילהראשויתןהנרבצדויתגנהשמןקערהארםימלאלאיכןב
מחוברתשאינהכיוןממנהיסתפקשמאגורהשבתוכהמהשמןי'שואבתשתהא

:,לנרן

שהואמפנימהנרדהנוסףשמןבולקבלהדולקנרתחתבשבתכליליחןאמורג
מחמת"'במלמולאומרוועכשיולמלמלומתחלהמוכןשהיהמהיכנויןכלימבמל

אמרווחכמים]מ"רע'בסישיתבארכמון'אימורמחמתמוקצהשהואשבתוכוהשמן
]]יוםמבעודשםליחנומותראבל"]הכלימותרכאלושדומהמפנימחיכנוכלילבמל

ישאס.)]נלנדהנמהשנהנאסרשלאלמלמלומיתרביטנתשמןלתוכונטףלאואס

הכלילמלמליוכלשהרישמןבולקבלהנרתחתלהניחומותרהמותרדברבכלי
שיתבארדרךועלבשבילולמלמלשמותרבעניןהואאםז]שבתוכוההיתרבשבל

ימירהאכילהאחרובשבתנרדולקשעליוהשלחןתחתיוםמבעודכליליתןמותרך

'כללנטלנשנתשגורםמהנוהאין.הנרזיתחת.מעצםשמד'הכל.השלחןאת
נוהריםאיןשהריועודבשבתבידיםמבמלושאינוכיוןהשלחןהמרתי"עמהיכנו

כ"גוכאןלכךמחכויןאיןכישמןבושנפלפ"אעהנרתחתהשלחןעלכלימלהשים
היתהתחתיוהכליונתינתח]השלחןלהצלתאלאבשבתהשלחןבהמרתמתכויןאינו

:יוםמבעודבהיתר

הנראתבולקבלהדולקחלבשלאושעוהשלנרתחתבשבתכליליתןמותרה
שיפולמיד'מהכלהנרלנערשאפשר(נ)כיון.מהיכנכלינימולכאןשאיןפול.אם
אוכיבויאימורמשוםהנרלנעראיסורשאיןשירצהכמוכ"אחהכליולמלמלשמהת

שאינוכיוןמוקצהמלמולמשוםאימוראיןוגםרעמן'במישיתבארכמוהבערה
נעשההכליואין"מאליוןנופלוהואהכלימנעראלאבידיםהמוקצההנרממלמל
דעתוהיהוגם]השמשותןבביןבתוכוהאיסורהיהשלאכיוןהאמורלדברבמים

אחרוןקונטרס

.)'ו"דללימןש"במעייןנולגערשאפשר(ב)

.ב"חוסייעטור,שםתשנהיד גבראהסו

_שם' .ג"מע"ושוטור,ב,תן.תשנהטז

רמי"מלקמןיראה.שםע"ושימור,א,חגיוסףרביז לקמןגם.יראה.מרובההפמרבמקוםשמותרמכיה

.ג"מכג.ש"ם.'"םשי"מ.ח"מעשח"ם,מכיושה"מ ם

ב"משלח"ם,ר"משלה" .מקיאו"ט.שטיול.מפגה"די"רשיה

מחמת.מוקצהשהיאמקיזא"קירמג"מל'לעיראהיט טל'מוראה.מקיאסוףא"קוכאןיראה,מציה

.טז"מ(מיתר) .במעיףנ

ת"]רת.יהאה"דב,קנר.והאה"דב,קבהי-רשנא .ג"הכה"ה

.שםהסייעסיר.שםמשנהנב ,(גאיתא,כא)ם.הנבירשלטיבשםג"מקא"מבג

נו.רבש"מ.ה"ד'"בבהובא,ח''מנ"פאשריהגהותנד .ראיוניםמ"מוראה.בק"ססיףא"מ,אמוראבל
.דף'מעבה .ח'-ז"ממנו

א"ת,"הםמוף."בבהיבא.לב"םל"מהחישייתבז מק

.ב" .שםא"מ.שםמהרצלכח

לקמןוראה,ב"מקא-מ,ח'"םנ"פאריהגהותבס מ

,א'ק"מא"קורמו" ,המעיףל

,מ"סשח"םלקמןגםראהלא מ,שםלקמןגםיראה.שםא"מלב

,ד"מכרמי"

אחרוןלהנטרםם.נ.צי

.א"סקיא"קויג



רמהשבתהלכותקצו

שמןלקבלשמןשלהנרתחתכלילנתינתדומהואינו(מיי"שסיעיין)לנערות

להפסידשלאבכךחפץאינוהואמקוםמכלמהכליהשמןלנערשאפשרשאףהנוסף
:"מהיכנוןומבמלושםנותנוהואכךובשבילהשמן

בנגיעהבמוקצהאיסורואיןממלמלושאינופ"אעתלויכשהואדולקבנרליגעאסורן

דברהיהאםמקוםומכל"מנגיעתוקצתיתנדנדפןאםורמקוםמכל"בעלמא
במהלחושואין(בידיובויגעשלאובלבד)"מעליוןלימלומותרעליומונחהיתר

מלטולואינויןהצדמןמלמולשהואלפימעליודבראותוגמילתי"עהנרשמתנדנד
אםאגל.נוכייצא"שעוהתשלנגראמוריםדנרימנמהאת"שי'בסישיתבארכמו
ויתקרבקצתהנריתנדנדפןמעליוהמותרדברלימולאםורתלוישמןשלנרהיה

~תמכבהמשוםבווישממנהקצתיתרחקאומבעירמשוםויתחייבהפתילהאלהשמן

:זתנ"רע'בסישיתבארכמו

מפנימחיכנוכליבימולכאןשאיןתנצוצותבולקבלנרתחתבשבתכליליחןמותרז
הנצוצותשנפלואחראף'הכלליט1למותרולכך""כללממשבהםאץשהנצוצות

בהםשישלפימהפתילההנופליםהפחמיןבולקבלבשבתליחנואםוראבל,לתובות

ולמלמלוממנולנערםשאפשרפ"ואעלחוכותישנפלואחרבמלמולהכלינאסרממש
לאחרעדלתוכושנפלומידלנערםאפשרשאיכיוןמקוםמכלשירצהכמוכ"אח

הואהריכןאםבגחלימתןהחותהכדיןומבעירמכבהמשוםיתחייבשלא"שיכבות

שעהלפיאפילומהיכנוכלילבמלואסורהפחמיםשיכבועדשעהלפימהיכנומבמלו
:")רכסנכימןש"כמ)מרלנההפסדבמקוםשלא

נ)משקיםשאראו]מיםבכלייהיהלאנצוצותבולקבלהנרתחתהכליכשנותןח

אפילוהתירוולאשמהעשיפלומידשיכבוהנצוצותיכיבויזמןשמקרבמפני
כליכגוןכליבתוךהמיםשיהיואו"דבריםמשניבאחד(נ)אלאכיבוילגרוםבדליקה

אחרוןקונטרס

וכן.כליהפסלדבעינןי'ג"הסמדעתכ"גהואשכןמשמעי"מלא"במנבה'מסגבאחד(ג)

אליה,ו"מקא"מ,בהםן'אה"דא~מ'"רשראהמג ,מקיזרבה

,שםא"בסהיבא.לב"מל"מהחית"שימז .שםא"ממח

,ב"מרנו"םוראה,נ"וש.'"םרב'.םלעילראהמט "הא"ככמ"מ.האה"רב,קנךא"רשבנ

(ב,מי)ן"ר,' .כללאה"דמקפדרמו"םא"מ,ואחריםה"ד

,בוסלףגא ,ד"תע"ישמור.ב,מזשנהנב

.מופגירחש,מפניה"לדשם'התוםמשמעותגג .שםאפירךנד

.לשם"שי .ת"רבשם'מסה"דשם'תים,שםה"רגה

לקמןיראה)ח"מקא-ת.מירהפ"מו1"ר.שם'תוסנו מ

נקראלא'הבשאופןמ"סתקן"וםב"מבשלר" ,(הפמרבמקוםשלאלי.אפשמותרומשמע,'בו.כגרם

.ר'ק"מרמי"םא"מ,(ב,סו)המאירבעללג ובמי,ז"םלד

י'עלכשהיהאפילו-'דנלרעה,י"מרש' בכקיםוימבראעל-לממלומעץ)השמשותן.ב

.(הפסד פלקמןנםראה.ב.פקא.מ.שםא.יגיה

א.ק1רפו" .א.'פק
.נ.1שר.'פשה"פכדלקמןיו .שםלקמןנםניאה.1.פקדן'.סן.ס.ר.פקא,תלז

.1'נל;ה1'לתובן:שםלקמןנםניאהיח איןיט

.שםהיאיוש'1כפ.לנ"פב.הע,ן~ .ר'פעיט
.נ.1שר.פל"כרא'ב1'כהששבזהשאין.ה.פקא.ממא אוןמב

.1.פיצא.שםל,ן~ .א.פקא.ק1שםניאה.נ.1פב.פמג
.ר.פ;.וש1מ1י.ב,יתמהמד הנאיבמה

.שםע.ש1.שםהושע'ריבה'בי

אחרוןלקנטרםם.נ,צי

.(ו,טז)טהלארן



קצזרמהשבתהלכות

הםלהםהאורוכשמגיעהאורלקבליכוליםאינםשהםמיםמלאיםחדשיםחרם
שהרי")בעלמאגורםאלאאינווהאדםשמכבהוהואהאורשנמצא"ומכביםמתבקעים

אוהכליםדופנידהיינון)להאורהמיםביןמחיצההפסקהיהאלובכליםהמיםכשנתן
אלאכברשהודלקמהמכביםהמיםשאיןבעניןשהואאלאכליבתוךהמיםאיןאפילו
]]משקהליחןמותר"האורןבהשאחזהמליתכגוןיותרןמלשרוףהאורמונעיםשהם

ומאליויותרלשרוףיוכללאהאורשםשכשיגיעהאורמןקצתרחוקהמליתעל
והמיםשתחתיותשבכלילמיםנרביןמפסיקיםכלידופנישאיןכאןאבלנ]יכבה

.כיבויגרםנקראזהאיןהנצוצותאת"ממשןמכבים
שכלפ"ואע"משחשכהיתןשמאגזרה,ןזהלכלימיםליתןאמוריוםמבעודואפילו
ממוךבידיםנעשהמתחילהאםאףכללאיסורבהאיןמאליהבשבתהנעשיתמלאכה

אימוריודעיםשהכללפימשתחשךכןלעשותיבאשמאחוששיםואין"ןלחשכה
כללאימורשוםבזהשאיןבדעתוידמהכאןאבלבזהיסעוולאבשבתמלאכהעשיית

:1הנציציתנפילתקודםהמיםשמתןכיוןמשתהתךאף

להגביהכדישבתבערבבהשמדליקיםבעששיתמיםליתןמותרמקוםיסכלמ
ונוהגין"בשבתיכןיעשהשמאלחושאיןכלללכיבוימחכויןשאינודכיוןהשמןל

אחרוןקונמרם

.יותרישרףשלאלמנועאלאכיבויגרםאפילוהתירושלאי"תד"תקיבסימןא"המנדעתהוא
.יותרישרףשלאמונעאלאאינוובחולממשכיבויהוהלמיםהנרשתחיבתזנן"בטשםועיין

.יוםמבעודאפילובמיםכאןואסרט"ביואפילובחולשםשהתירניא"המגדעתכ"גוזהו
יפלושמאדחיישינןבתחלה"'כאן'התוסשכתבוכמוליהדסביראלומרצריךי'שםז"ולהט

ח"רלגירסתכךאחר'התוסשכתבומהלפיאבל.התםשריולהכי,המיםנתינתבשעתהנצוצות
היתראין,]ן"הרלושהסכים'התוסשלהאחרוןלתירוץשכןוכל,ן'משנההמגידלזהוהסכים

אלאשרילאכיבוידגרם]]י"כר"]ר"שלבסימןא"רמשכתבמהלפישכןוכל.בזהכלל
ראיןפשיטאהכיבלאואבלנ]גדוללצורךאלאלהתיראיןהילכך.שםעיין,פסידאבמקום
אףאוסריםשישובפרט.א"ומנא"ורממשנהומגידן"והר'והתוסח"רנגדי]ז"הטעללסמוך

:"]ד"שלסימןי"בשכתבכמוהצדמןמיםליתןהאורבושאחזהבטלית

.ת'ימלה.רשלר"פ'.בסגשם'מסוכמבזאר,א.פק,קבנמשנהננפבןש.כרנו טלקמןנםוראה.ב.יע

.'האכאופןרלאסד.ב.פכשלר" .'רנכאופןרלא.אלאה.רב,:מ'.הססח.אלאה.רב,:מ'.הסנח
.ר"מע"ושיתיר,נםרייתא]פיוימקדשםא"מ.(ת"ורה"רבדעת)שם'תיםנט תים,ס

.ב"מקז"מ.משיה"דשם'תום,שם."רש,.ס.ח"מקא"מ.שםן"ר.האהרוןרוץ'בתשם' ,ד"'וםב"יםא"מרגב"םכרלעיל.בג'.משנהפיתבןש"ריכדעת,א"מיע,קכ'בנמרבאמריהורהרבהיא

.ץ'מקא"מ,ב"יקז"ת,שם'תוססיטגםוראה.ב"רעשם'בגיכמבואר,שםבמשנהגנם םלקמן

,ד"םיארעמור.שםלין.בסופושם'תוםע.ג"מכשלר" מקסא"ומשםע"שי,שםן-ר,שם'תוםעא.נ"יששםלקמןראה,מלבןננ'שאסיב

אחרוןנטרם.לקם.נ.צי
לקמןנםיאה..שצטרמז'במרדנאל.'.ירבנכב.סריסיףסו .ג"מקא"קותקיר,מי.ח"מקטז

לצירך.א:(במיספר)שם.,שםלקמןנ"נ.בג.לצהצירךנשישבמיםהנרלהנישההיריי ,מצוה,מפסה"דכ,מזיה

.א,במש"ערמהבסיסהא"רמעל.:שםלקמן.כד.עיקינראההאירין.:.,הב,פייט פסיףכ

,טליה.ה"דכה.נ" .נבסעיףכא



רמו-רמהשבתהלכותקצת

הפתילהכשתדליק)העששיתיתתקלקלשלאכדי]לכיבויי(י)מחכויןאםאףלהתיר
השמןכשיכלהמיםלתוכויתןלאאםשאףכללכיבויכאןאיןשבאמתלפישוליהעל

שלאכדיהשמןשמגביהיםאלאכללתהכיבויממהריםהמיםואיןהפתילהתכבה
ישה~מעםולפימוערמעםשמןעםשוליהעלהפתילהכשתדליקהעששיתתתקלקל

.חולהלצורךנכרימדליקהאםלעששיתמיםליחןמותרבשבתשאף]לשאומרמי
אפילוחלבשלאושעוהשלנרבהשתוחבשפופרתלתוךמיםליתןאכזראבל

הנרלתחובמותראבל)ממשומכביםהםהמיםלשםהאורכשמגיעשהרייוםמבעוד
מאליוליכנהילתרמלשרוףימנעהולשםהאורשכשיגיענעניןנווכיוצאההוללתוך
מ"ביוכגוןכןלעשותמותרמשחשכהאפילו.לילמעלהשנתבארכמוהואכיבוישגרם
:(דפ"תקי'בכישיתבארכמו

:סעיפיםז"בובובדרךלושהחשיךסידיןרמך

עמוישוגםחמורולוויש"מעותעמווהיוהיוםעליווקדשנדרךנאשהיהמיא
)לנכרייתגנואלא]שביתתועלמצווהשהואמפניחמורועלביכויניחלאנכרי

היוםעליושקדשממקום]התחוםתוךשהואשביתתומקוםעדבשבתלוילהוליכו

בשבילמורחשנמצאהי~עלשכרלונתןשלאפ"ואע,ממנולוקחושבתולמוצאי
עלעצמומעמידאדםשאיןמפנימותרןןההרימשחשכהלושנתןפ"ואע"ישראל
מדבריאלאאיכורןשאיןנכריידיעלוהולכההמעותמלמוללונתירלאואםממונוי

לוישלכתחלהמקוםומכל"'תורהשלאיכזרעלויעבורבעצמולהוליכויבואכופרים
:]'בשבתמוקצהלמלמלולאיוםמבעודלוליחנו

לנכרתליתנהלוהתירולאמציאהמצאאםאבלבכיכואמוריםדבריםבמהב

אחרוןקינטרם

,"]א-המגשהעתיץי]ג-בלםבהדיאמבוארזההרין]ז-הסשכתבמהלפינרנדילניבוי(ד)
:ע-צאדן-רםעלשהץשהא-המגדעתלפיאבל

וראה.(גסג)מהת"לג"הממדעתשכן,ד"םא-רםעב

,מקידא"קי ,ג"מקז-ש,שם[ממתגעג

רבבשםרלט"מתשובה'שערהגאוניםתשובותעד -רא.מ"ומש"ימה"די-בןהיבא,נמרונאי

"מנ"פ~ .'"מקסיףא"נמ.היבא.כר

_שםא-חעה בםיכןג"מקא"קווראה,שםא-מעג

ג"מקתקיר" גםמותרגדוללצורךאוהפסדשבמקוםשבהטמע

.זהבאופן גלא711שבאופןכתבישם,ה"םעז

.'בו'כגרםמשיםרי' .טנעיףעח

רמוסימן קתגמשנהא

~

.א"מע"השוטור.ב"הבפיורמאים.א

.שםהסייעשיר.שםגמראב לקמןוראה,שםושיזיעטור.שםם"רמב.שםמשנהג

.ר"פ ,שםרכביםד

,שםע"שי .ב"מא-רםמשתעותה

,שםע"שו.שםם"רמם.א-רם1 ,שםם"רמבז

,שםע"שי ,א"מלבושח

אףוהים.שםויזיעמזר,ד"רפכש"רא,שםם"רמבט ,בשבת.מוקצהבעצמומטלטלשאז

.ג"מקא"מ,א"מקמץ,שםגמראי ,:לשאןתהכשן.שםם.רמב.שם'החת,.שמ'מיא
,ב"מקבקוראי"מלקמןראה-גמירההרביםרשית .'המירישח"ב.(ב,מה)ד"רפכהגדוריםשלשייב

.א"סע"ושיטיר.שםם"רמב,אקנתשםרךאיג

אכרוזלקונטרסציונים

ק"סקכה.ג"מקבו .ד"סכס.(ג,טז)מהלאויןבז


